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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan ini dibahas beberapa alasan yang melatar 

belakangi dilakukannya penelitian mengenai profitabilitas, hutang, keputusan 

investasi dan dividen , serta pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Selain itu 

dalam bab ini juga dijelaskan rumusan masalah yang menjadi faktor utama 

penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian. Berikut penjelasan secara rinci 

mngenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian. 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan umum dari sebuah perusahaan adalah untuk memaksimalkan 

nilai perusahaan bagi pemiliknya, yang artinya memaksimalkan kesejahteraan 

para pemilik saham. Mc Guigan (2006:8). Nilai perusahaan merupakan harga 

yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual 

dan nilai perusahaan dinilai berdasrkan harga saham. Husnan (2012:6). Bagi 

investor, nilai perusahaan merupakan konsep penting karena nilai perusahaan 

merupakan indikator bagaimana pasar menilai perusahaan secara keseluruhan 

(Van Horne 2008:4). 

Pada umumnya tujuan utama investor meletakkan kekayaan pada 

suatu instrumen investasi adalah untuk mendapatkan return yang maksimal. 

Oleh karena itu, investor harus memiliki berbagai pertimbangan-

pertimbangan sebelum menginvestasikan dananya. Salah satunya adalah 
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dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan yang diukur melalui 

nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat diukur dari berbagai aspek 

diantaranya adalah melalui nilai buku (book value) dan nilai pasar (market 

value) ekuitas. Nilai buku ekuitas adalah nilai ekuitas yang didasarkan pada 

pembukuan perusahaan. Sedangkan nilai pasar ekuitas adalah nilai ekuitas 

berdasarkan harga pasar yang sering dikaitkan dengan harga saham 

perusahaan dipasar modal. 

Nilai perusahaan dari sudut pandang investor atau pihak lain dipasar 

modal ditunjukkan dalam bentuk nilai pasar ekuitas atau harga saham. 

Apabila angka-angka akuntansi mempengaruhi atau mempunyai hubungan 

dengan nilai pasar ekuitas, maka angka-angka akuntansi tersebut dikatakan 

mempunyai nilai relevan. Angka-angka akuntansi yang digunakan oleh 

investor sebagai dasar untuk menilai perusahaan disebut sebagai angka 

akuntansi fundamental. Penggunaan istilah angka akuntansi fundamental 

tersebut sesuai dengan pendapat Bernard (1995) bahwa riset tentang 

hubungan antara data akuntansi dengan nilai perusahaan merupakan riset 

yang terkait dengan analisis fundamental. 

Disisi lain informasi yang diperoleh investor dari laporan keuangan 

tahunan perusahaan belum tentu dapat dipercaya dikarenakan masih banyak 

terjadi manipulasi data oleh pihak perusahaan, sehingga investor harus lebih 

teliti lagi dengan relevansi nilai yang dipublikasikan oleh perusahaan. 

Informasi akuntansi merupakan kandungan informasi yang dapat diperoleh 

dari laporan keuangan perusahaan melalui teknik analisis fundamental. 
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Pendekatan dengan analisis fundamental menurut Foster (1986) digunakan 

oleh analisis atau investor sebagai dasar pilihan penilaian investasi yang 

berasumsi bahwa masing-masing saham mempunyai nilai intrinsik yang dapat 

ditentukan atas dasar data fundamental yaitu data keuangan atau akuntansi 

perusahaan seperti laba, dividen,struktur modal, potensi pertumbuhan dan 

lain-lain. Analisis fundamental atau analisis laporan keuangan bertujuan 

untuk menyediakan data data yang berhubungan dengan perusahaan yang 

diperlukan dalam proses pengabilan keputusan  investasi. Keputusan investasi 

yang dimaksud adalah keputusan untuk membeli, menjual ataupun 

mempertahankan kepemilikan saham. Konsep yang mendasari ialah bahwa 

nilai saham suatu perusahaan dipengaruhi oleh potensi keuangan perusahaan 

yang bersangkutan. Jadi berdasarkan penjelasan diatas, angka-angka 

akuntansi tersebut di katakan sebagai angka akuntansi fundamental. 

Konsep relevansi nilai informasi akuntansi menjelaskan tentang 

bagaimana investor bereaksi terhadap pengumuman informasi akuntannsi. 

Reaksi ini akan membuktikan bahwa kandungan informasi akuntansi 

merupakan isu yang sangat penting dan menjadi pertimbangan penting dalam 

proses pengambilan keutusan investasi, sehingga dapat dikatan bahwa 

informasi akuntansi bermanfaat bagi investor (Scott, 2009 ; Puspitaningtyas, 

2012). 

Menurut Fama dalam Pakpahan (2010:4) nilai perusahaan dapat 

dilihat dari harga sahamnya. Harga saham terbentuk atas permintaan dan 

penawaran investor, sehingga harga saham tersebut dapat dijadikan proksi 



4 

 

 

nilai perusahaan. Nilai perusahaan mencerminkan aset bersih yang dimiliki 

oleh perusahaan. Nilai perusahaan dapat dinilai dari harga sahamnya yang 

stabil dan mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Harga saham yang 

tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Semakin tinggi nilai perusahaan 

mengindikasikan kemakmuran pemegang saham. Harga saham yang 

diterbitkan pada laporan keuangan dipasar modal terbentuk berdasarkan 

kesepakatan antara permintaan dan penawaran investor, sehingga harga 

saham yang telah diterbitkan  merupakan fair price  yang dapat dijadikan 

sebagai proksi nilai perusahaan.  

Nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan. Rasio ini juga memberikan tolak ukur tingkat 

efektivitas manajemen dalam suatu perusahaan, yang ditunjukkan oleh laba 

yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi (Kasmir,2012:196). 

Profitabilitas perusahaan merupakan variabel yang cukup penting karena 

melalui profitabilitas akan diambil apakah laba perusahaan didistribusikan 

sebagai dividen atau laba ditahan untuk kepemilikan uang tunai ataupun 

untuk melakukan investasi dengan harapan perusahaan akan memeroleh 

keuntungan di masa yang akan datang (Gryglewicz, 2010). 

Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat 

penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas yang tinggi 

mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan 
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perusahaan atau laba selama periode tertentu, dan akan berdampak pada 

meningkatnya nilai suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, profitabilitas 

diakui menggunakan ROA dikarenakan ingin mengetahui kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki 

sehingga pemegang saham mendapatkan informasi keefektifan perusahaan 

dalam mengelola perusahaan. Menurut Mayogi (2016), profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap harga saham. 

Hutang merupakan kebijakan yang diambil oleh perusahaan guna 

mendapatkan sumber dana pihak ketiga untuk mendanai aktivitas operasional 

perusahaan. Kebijakan perusahaan biasanya berkaitan dengan struktur modal, 

yang dapat didefinisikan sebagai gambaran proporsi antara modal yang 

bersumber dari utag modal sendiri (Fahmi, 2012:179). Penelitian ini 

menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) dalam mengukur seberapa besar 

perusahaan dibiayai oleh hutang. Perusahaan yang menggunakan utang yang 

tinggi akan meningkatkan produktivitas perusahaan dan akan meningkatkan 

nilai perusahaan. 

Irvaniawati (2014) menunjukkan bahwa kebijakan utang berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian tersebut juga didukung 

oleh penelitian dari Miftahurrohman (2014) dan Pratama & Wiksuana (2016). 

Namun, penelitian Ogolmagai (2013) dan Novari & Lestari (2016) 

menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kebijakan utang terhadap 

nilai perusahaan. 
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Keputusan investasi merupakan faktor penting dalam fungsi keuangan 

perusahaan karena untuk mencapai tujuan perusahaan dapat dicapai melalui 

kegiatan investasi perusahaan. Investasi modal merupakan salah satu aspek 

utama dalam keputusn investasi selain penentuan komposisi aktiva. 

Keputusan pengalokasian modal kedalam usulan-usulan investasi yang 

manfaatnya akan direalisasikan di masa yang akan datang harus 

dipertimbangkan dengan cermat. Apabila dalam berinvestasi perusahaan 

mampu menghasilkan keuntungan dengan menggunakan sumber daya 

perusahaan secara efisien, maka perusahaan akan memperoleh kepercayaan 

dari calon investor untuk membeli sahamnya. Sari (2013) menyatakan bahwa 

keputusan investasi yang diukur dengan Price Earning Ratio terbukti 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian 

semakin tinggi keuntungan perusahaan maka semakin tinggi nilai perusahaan, 

yang berarti semakin besar kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik 

perusahaan. 

Melakukan kegiatan investasi merupakan keputusan tersulit bagi 

manajemen perusahaan karena akan mempengaruhi nilai perusahaan (Gayatri 

dan Mustanda, 2013). Tujuan dilakukannya keputusan investasi adalah 

mendapat laba yang besar dengan risiko yang dapat dikelola dengan harapan 

dapat mengoptimalkan nilai perusahaan (Afzal dan Abdul, 2012). 

Berdasarkan signal theory, pengeluaran investasi menunjukkan sifat positif 

tentang pertumbuhan perusahaan di waktu yang akan datang, sehingga 
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meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan (Barley et 

al.,2007:4).  

Sartono (2010:281), kebijakan dividen terkait dengan keputusan 

perusahaan mengenai apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan 

kepada investor dalam bentuk dividen atau ditahan dalam bentuk laba ditahan 

untuk pembiayaan. Adanya kebijakan dividen yang memberikan dampak 

peningkatan dividen dari tahun ke tahun akan meningkatkan kepercayaan 

investor, sehingga secara tidak langsung menunjukkan bahwa manajer 

mampu mengelola perusahaan dengan ditunjukkan adanya peningkatan 

dividen bagi investor. Informasi tersebut secara otomatis akan mempengaruhi 

permintaan dan penawaran saham, sehingga akan menaikkan harga saham, 

karena adanya peningkatan nilai perusahaan. Kebijakan dividen sering kali 

menimbulkan konflik antara manajemen perusahaan dengan pihak pemegang 

saham. Hal ini terhadi karena manajer perusahaan sering memiliki 

kepentingan yang berbeda dengan pihak pemegang saham (Sugiarto, 2011). 

Pihak manajemen perusahaan menganggap laba yang diperoleh perusahaan 

sebaiknya digunakan untuk operasional perusahaan. Pihak pemegang saham 

menganggap laba yang diperoleh perusahaan sebaiknya dibagikan kepada 

para pemegang saham sebagai dividen. Adanya masalah antara pihak 

manajemen dan pemegang saham akan menyebabkan tidak tercapainya salah 

satu tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan (Sukirni, 2012). 

Michaely dan Michael (2011) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 

kebijakan dividen merupakan segalanya namun tidak relevan terhadap 



8 

 

 

manajer dan pasar. Dividen yang dibagikan biasanya dipresentasikan dalam 

Dividend Payout Ratio (DPR). Dividen Payout Ratio inilah yang menentukan 

besarnya dividen per lembar saham. 

Penelitian yang dilakukan Sugiarto (2011) dan Fenandar (2012) 

menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Hasil penelitian berbeda didapat dari Sukirni (2012), 

Nurhayati (2013), yang menyatakan kebijakan dividen tidak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perushaan. 

Penelitian mengenai profitabilitas, kebijakan hutang, dan kebijakan 

dividen telah banyak dilakukan di indonesia, diantaranya Diani, Amelia Fitri 

(2016) ; Rahmanto, Rezanata (2017). Secara keseluruhan penelitian-

penelitian tersebut mengambil fenomena terkait dengan nilai perusahaan. 

Berdasarkan fenomena yang ada dan adanya ketidakkonsistenan penelitian 

terdahulu mengenai hasil penelitian, maka penulis terdorong untuk 

melakukan pengujian kembali untuk mengetahui faktor apa saja yang 

mempengaruhi nilai perusahaan, dengan mengembangkan penelitian-

penelitian terdahulu yaitu dengan menambah satu variabel independen yaitu 

keputusan investasi. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH PROFITABILITAS,  

HUTANG, KEPUTUSAN INVESTASI DAN DIVIDEN TERHADAP 

NILAI PERUSAHAAN” (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan meneliti 

pengaruh profitabilitas, hutang, keputusan investasi dan dividen terhadap nilai 

perusahaan. Sehingga dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulis dalam melakukan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

2. Untuk mengetahui pengaruh hutang terhadap nilai perusahaan 

3. Untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi terhadap nilai 

perusahaan 

4. Untuk mengetahui pengaruh dividen terhadap nilai perusahaan 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Bagi Manajemen Perusahaan 

Dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui kemajuan dan 

kinerja perusahaan melalui nilai perusahaan. 

2. Bagi Investor dan Calon Investor 

Dapat dijadikan acuan bagi para investor, calon investor dan pihak 

yang berkepentingan lain dalam menganalisis nilai perusahaan dalam 

pengambilan keputusan ekonomi yang tepat untuk melakukan investasi. 

3. Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan 

menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang keuangan 

sehingga dapat menganalisis pengaruh profitabilitas, hutang, keputusan 

investasi dan dividen terhadap nilai perusahaan. 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman, wawasan, serta 

menambah pengetahuan seberapa besar pengaruh profitabilitas, hutang, 

keputusan investasi dan dividen terhadap nilai perusahaan. 

5. Bagi Penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan 
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pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana 

keilmuan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari hasil penelitian ini adalah: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi dasar pemikiran yang melatarbelakangi 

penelitian ini yang digunakan peneliti untuk perumusan masalah. 

Selain itu berisi juga tujuan dan kontribusi yang diharapkan dari 

penelitian ini serta sistematika pembahasan yang memberikan 

gambaran untuk laporan penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi telaah literature yang berhubungan dengan 

topik penelitian yang didasari teori dan bukti empiris dari penelitian 

sebelumnya yang digunakan untuk membangun atau merumuskan 

hipotesis enelitian serta rerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi metode penelitian yang meliputi informasi 

tentang responden dan populasi, teknik pengumpulan data, 

pengumpulan variabel, dan metode statistik untuk pengujian hipotesis 

dan analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang pemilihan sampel (data) yang 

digunakan dalam penelitian, pengolahan data tersebut dengan alat 

analisis yang diperlukan, dan pembahasan atas hasil analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan, dan saran 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


